
INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

743130 Urządzenie 

interaktywne 

FlySky 2.0

1 Urządzenie interaktywne oraz dedykowane pakiety udowadniają, że technologia i dydaktyka mogą iść ze sobą w parze, a, co więcej, motywować dzieci do nauki i 

wspierać nauczycieli w ich wychowawczej misji. Specyfikacja: Jasność 3200 ANSI Lumen Rozdzielczość 1 280 x 800 WXGA Żywotność lampy (tryb standard) do 10 

000 h Procesor AMD Dysk SSD 120 GB Zasilanie 230 V Interfejsy USB, VGA, MiniJack, Ethernet Moduł Wi-Fi tak, w zestawie Gwarancja 3 lata

W zestawie 1 sztuka pisaka IR 

System operacyjny Linux

Procesor AMD 3,2GHz

Pamięd RAM DDR4 4GB

Dysk SSD 120 GB

Jasnośd rzutnika: 3200 ANSI lumenów

Rozdzielczośd obrazu: 1 2800 x 800 WXGA

Interfejsy: USB, VGA, MiniJack, RJ45 (Ethernet)

Zasilanie 230V, 50Hz

Możliwość korzystania z otwartych zasobów (platforma Youtube oraz przeglądarka Google Chrome)

Pakiet podstawowy: 140 aplikacji

Obsługa dotykiem albo pilotem (w zestawie podstawowym: 2x pilot)

Dźwięk Stereo 2.1

Dynamiczna kalibracja oświetlenia

Technologia aktywacji kliknięciem

Wyeliminowanie problemu aktywacji cieniem

Certyfikat CE na podstawie raportu z badań w akredytowanym laboratorium badawczym

Dzień dobry, przedstawiam ofertę na produkty z projektu rządowego "Aktywna tablica". 

W razie jakichkolwiek pytań - pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
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INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

734398 Projektor EPSON 

EB-E01

1 Projektor Epson EB-E01 doskonale sprawdzi w pracy z uczniami. Dzięki technologii 3LCD i natężeniu światła wynoszącemu 3300 lumenów możesz cieszyć się 

niezwykle jasnym obrazem, który uatrakcyjni każdą lekcję. Projektor umożliwia wyświetlanie obrazu o przekątnej 350 cali, co sprawia, że świetnie nadaje się do 

przeprowadzania interaktywnych lekcji. Współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1 zapewnia żywe kolory, wyraziste cienie i głębokie czernie. 

Rzut standardowy

System projekcyjny 3LCD

Rozdzielczość 1 024 x 768

Proporcje obrazu 4:3

Kontrast 15 000:1

Jasność 3 300 lumenów (światło białe i kolorowe)

Moc lampy 210 W

Czas pracy lampy 6 000 h (jasny), 12 000 h (Eco)

Rozmiar projekcji przekątna 30” - 350”

Przyłącza wejście VGA, wejście HDMI, złącze USB 2.0 typu B

Wymiary (cm) 30,2 x 23,7 x 8,2

Waga (kg) 2,4

Gwarancja 3 lata na projektor / 1 rok lub 1 000 h na lampę

ŁĄCZNA KWOTA ZESTAWU : 14 000 ZŁ

Oświadczamy, iż  zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta z wyłączeniem sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;

3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne; 

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. 

Oferta ważna przez 7 dni od wygenerowania lub do wyczerpania zapasów.
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